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Namens de voorzitter van de Goorse wintermarkt

We hadden het al eerder willen 
doen, maar nu heten we 
u dan toch echt van harte 

welkom op de Goorse Wintermarkt. 
Een eeuwenoud evenement in een 
gloednieuwe jas. We lopen eigenlijk al 
2 jaar rond met die jas maar nu is het 
dan toch eindelijk zo ver.

De paardenmarkt in Goor. Al honderden 
jaren een begrip in het Twentse Haagje 
en zeker ook in de wijde omtrek. Met 
het verstrijken der jaren, of in het geval 
van de Goorse paardenmarkt eeuwen, 
is de wereld er totaal anders uit komen 
te zien.

De houding van ons, mensen, ten 
opzichte van paarden is veranderd. 
We willen dat ze een goed en veilig 
leven leiden met de best mogelijke 
verzorging. Ook in Goor behandelen 

wij de viervoeters volgens de strengste 
eisen op het gebied van dierenwelzijn. 
Niet alleen omdat het moet, maar 
zeker omdat we het willen. Dit jaar ziet 
u het handjeklap trouwens voor het 
eerst in de Spoorstraat en achter de 
Thuisin.

In 2021 besloot een nieuwe organisatie 
de paardenmarkt nieuw leven in te 
blazen. Meer ‘reuring’ met tal van 
activiteiten en een kerstmarkt.  
Om een groter 
publiek aan te 
trekken werden 
de festiviteiten 
verplaatst van de vrijdag naar de 
zaterdag. Het hele centrum zal kerst, 
warmte en gezelligheid uitademen. De 
naam paardenmarkt dekt de lading 
in onze ogen niet meer. Daarom de 
naam Goorse Wintermarkt. We waren 
vorig jaar helemaal klaar voor een 
spetterende primeur, maar helaas…. 
de reden is bekend.

Dat maakt de drang om er dit jaar iets 
heel moois van te maken alleen maar 
groter. 

Wij heten u zaterdag 17 december 
daarom van harte welkom op de 
allernieuwste en eerste editie van de 
Goorse Wintermarkt!
Ik wil graag gebruik maken om bij deze 
namens het bestuur alle vrijwilligers te 
bedanken die dit evenement mogelijk 
maken. Ook wil ik de gemeente Hof 
van Twente hartelijk danken voor de 
prettige samenwerking om dit mooie 
evenement op te zetten om zodoende 
een waardevolle traditie in Goor in ere 
te houden.

Paul Reef
Het hele centrum 

zal kerst, warmte en 
gezelligheid uitademen

In deze krant alle 
informatie over

Namens de organisatie 
van de Goorse Wintermarkt

v.l.n.r. Niek Hietbrink • Marriët de Beer
Marloes Haveman • René Kamphuis  

Mirjam Slag • Ate Brunnekreef • Paul Reef 
Wiljan van Regteren • Will Bosch  

Silvo Busschers

Heel veel plezier gewenst!

Stichting Biz Goor
SINDS 2020

Zondag
18 december

Kerstkoopzondag!
12.00 - 17.00 uur



Stichting Biz Goor
SINDS 2020

2 December 2022

Het voortbestaan van de 
eeuwenoude Goorse 
paardenmarkt heeft echt even 

onder druk gestaan een aantal jaar 
geleden. Het dierenwelzijn komt steeds 
meer onder de aandacht en dat is 
goed. Als mens mogen we absoluut 
niet voorbijgaan aan ongezonde en 
onwaardige situaties voor dieren. 
Dat dit aanpassingen in jarenlange 
tradities met zich meebrengt, staat 
dan buiten kijf. 

Maar Goor zou Goor niet zijn als 
de plaats zo’n traditie verloren 
laat gaan. Met fris elan is in 2020 
een enthousiaste werkgroep aan 
de slag gegaan om verschillende 
mogelijkheden voor het voortbestaan 
van de paardenmarkt te onderzoeken. 
Vanuit verschillende invalshoeken is 

naar het evenement gekeken en met 
een waardevolle inbreng van echte 
paardenliefhebbers is het hen gelukt 
om een mooi alternatief te bieden. De 
Goorse wintermarkt. Helaas gooide 
Corona nog twee jaar roet in het 

eten om het succes van de nieuwe 
formule te bewijzen maar dit jaar zal 
dat dan hopelijk toch gebeuren. Een 
nieuwe organisatie, een nieuwe dag 
en een nieuwe locatie voor de Goorse 
wintermarkt. 

Dankbaar ben ik alle vrijwilligers die 
naar beste weten en kunnen jarenlang 
de Goorse paardenmarkt hebben 
georganiseerd en uiteraard alle 
(nieuwe) vrijwilligers die er alles aan 
zullen doen om de Goorse wintermarkt 
nieuwe stijl tot een succes te laten 
worden en een belangrijke Goorse 
traditie in ere te houden. 

Ik roep u allen op om op zaterdag 17 
december 2022 een bezoek te brengen 
aan het centrum van Goor voor deze 
nieuwe editie van een jarenlange 
traditie waar u naast de paarden ook 
een sfeervolle warenmarkt met talrijke 
(kerst-)decoraties, winterse kleding 
en heerlijke lekkernijen kunt vinden en 
een static show met motorische pk’s: 
historische tractoren en motoren. 

Veel plezier!

Ellen Nauta-van Moorsel
burgemeester

Burgemeester Nauta

Voorwoord

SAMEN MAKEN WE 
2023 JOUW JAAR!

SPORT DE EERSTE MAAND GRATIS!

ANYTIME FITNESS 

GOOR
Grotestraat 53

Bezoek 
onze website:

Winter in Hof van Twente
Evenementenagenda

Adventstijd  Ossenhoorn- en Midwinterhoornblazen, diverse locaties

Za   10 dec   Magisch Markelo

Zo   11 dec   Kastelenwandeling Diepenheim

Zo   11 dec  Kerstmarkt Diepenheim

Vr   16, za 17 dec  Twentse Scrooge door Helligen Hendrik    
    in de Reggehof, Goor

Za   17 dec             Goorse Wintermarkt

Za   17 dec             Kerstmarkt Delden

Za   17 dec             Kerstconcert 2022 in de Oude Blasius, Delden

Zo   18 dec             ATB tocht Markelo

Zo   18 dec             Kroamschudd’n in Hengevelde

Za   24 dec             Kerstmiddag bij De Kroon, Markelo

Di   27 dec           Midwinterwandeling Delden

Wo 28, do 29 dec     Top2000 avond bij Herberg de Pol, Diepenheim

Za   31 dec           Knieperkes bakken bij 
    De Wendezoele, Delden

De Oale Roop 
over het koude 
platteland. 
Lees meer over 
deze traditie

Download hier de 
mooiste wandelroutes 
en ontdek de Hof 

Wijzigingen voorbehouden. 
Kijk voor actuele informatie en meer evenementen, waaronder (klassieke) concerten, theatervoorstellingen,  filmagenda en exposities, op visithofvantwente.nl/agenda of scan de QR code

Foto’s: Fotostudio Markelo, HofMarketing
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Tot veertig jaar geleden lieten de 
plaatselijke fabrieken de middagpauze 
al om elf uur ingaan, terwijl de scholen 
die dag vrijaf hadden. Later was het 
nog zo dat velen er een snipperdag 
voor over hadden.

 
Tijdens de Wintermarkt 
trof men in het begin 
van de twintigste eeuw 
bijna bij ieder huis in 
de Hengevelderstraat 
een bordje aan. Daarop 
stond hetgeen wat 
men had aan te prijzen. 
Men las: ‘Hier zet men 
koffie en broodjes met 
kaas’, ‘Bergplaats voor 
rijwielen’ of ‘Erwtensoep 
met kluif’. Knuppel-
Dieks was een klein 

mannetje met een bochel. Hij woonde 
destijds dan hier, dan weer daar in de 
Hengevelderstraat. Dieks kon lezen 

noch schrijven en wilde er ook wel 
iets bij verdienen. Hij vroeg vrienden 
een bordje voor hem te schrijven. Dat 
gebeurde natuurlijk en zo prijkte die 
marktdag de hele dag aan het huis 
van Dieks: ‘Hier zet men fietsen’ en 
‘Bergplaats voor koffie’.
 
Naarmate het vervoer per bus en 
auto en het transport van de paarden 
per vrachtauto toenam verminderde 
meer en meer de gezellige drukte, 
die aan de verschillende markten 
vooraf ging. In vergelijking met de 
vroegere wintermarkten is er wel 
heel veel veranderd. Van de glorietijd 
van een eens zo belangrijke Goorse 
Wintermarkt is niet veel meer 
overgebleven. Toch heeft deze markt 
nog steeds eeuwenoude betekenis.

Er is een tijd geweest dat de Goorse 
Wintermarkt een van de grootste 
paardenmarkten van ons land was. De 
markt werd ieder jaar op 15 december 
gehouden. Zij was niet alleen bekend 
in Goor en omgeving maar zelfs ver 

buiten de landsgrenzen. Het aantal 
buitenlandse kooplieden die de markt 
bezochten was dan ook niet gering. Zij 
arriveerden daags van te voren in Goor 
en logeerden hoofdzakelijk in hotel De 
Engel aan de Grotestraat. Het hotel 
werd in het jaar 1940 gesloten en in het 
jaar 1942 afgebroken. 
 
Volgens een oude man uit Goor ging 
men vroeger zondagsavonds voor 
de Wintermarkt in drommen naar de 
voorstad. Dat is aan de Enterweg, waar 
de vele woonwagenbewoners reeds 
waren aangekomen. Ze stonden dan 
met hun wagens in de buurt van de 
Molenbelt aan de Enterweg. Er heerste 
daar een gezellige drukte.  

Even verder in de Gyminkshoek, 
toen nog op Markelo’s gebied, lag 
een herberg. Deze herberg was 
oorspronkelijk een boerenerve ’t 
Gyminck, horig aan de hof te Goor. 
Vele jaren was het 
de enige herberg 
tussen Goor en 
Wiene. Deze herberg 
heeft bij de jaarlijkse 
paardenmarkten, evenals 
café Reiners, Overweg, De 
Kiste, Ter Horst, Lentelink, 
Hanhart logement De 
Engel een belangrijke rol 
gespeeld. De Wintermarkt 
was voor de Goorse 
bevolking een feestdag 
en nergens hoorde men 
meer humor dan daar. 

Historie

Nog een anekdote...
Langs de straat zelf waren de diverse 
kramen en stands opgesteld van de 
standhouders. Die werden met de 
naam ‘marktschreeuwers’ aangeduid. 
Zo was daar de stand van Hollander 
met z’n hoge hoed, specialist in 
het gratis trekken van tanden. Dit 
gebeurde zogenaamd met de hand. 
Als het erop aankwam toverde hij een 
tangetje uit zijn mouw tevoorschijn. 
Luidkeels schreeuwde de uiterst 
bespraakte man zijn kunde uit. Nog 
harder schreeuwden de omstanders 
als zich een slachtoffer uit het publiek 
vrijwillig had aangemeld. Men kon 
het kermen van de patiënt zo niet 
meer horen. De man verkocht ook 

watjes die gedrenkt moesten worden 
in een of andere vloeistof en die dan 
in een holle kies gedrukt moesten 
worden. Na enkele ogenblikken werd 
een uitgekozen slachtoffer, na aldus 
behandeld te zijn, de pet van het 
hoofd getrokken. De patiënt moest erin 
spuwen en warempel, de boosdoener 
lag in de pet. Met ongelooflijke rappe 
tong wist ‘de dokter’ bovendien zijn 
geacht publiek de meest waardeloze 
rommel aan te smeren
 
Bron: Anneke Koers – Ghoer Mijn Stadje
(volledige geschiedenis is te lezen op: 
https://hethistorischportaal.nl/ghoer-
mijn-stadje/

Op 15 december 1876 werden aangevoerd: achttienhonderd paarden  
(waaronder 300 hitten), driehonderdveertig stuks hoornvee en 

tweehonderdveertig varkens.

In het Twentsch Zondagsblad van zondag 18 december 1881 stond over de 
Wintermarkt van 15 december het volgende bericht: ‘In geen jaren hadden we hier 
zoo’n drukke wintermarkt. Er waren meer dan 2000 paarden aangevoerd. Duitsche 
en Fransche kooplieden betaalden de beste met f 500 à f 600. In runderen, vooral 

vette was de handel levendig.’

15 december 1904 was wat de aanvoer betreft veel drukker dan het jaar ervoor. 
Het aantal aanwezige paarden bedroeg achttienhonderd. Tegen goede prijzen 

werd er druk gekocht. Luxe paarden voor het binnenland, werkpaarden voor 
Duitsland en gedeeltelijk voor het binnenland. Per spoor werden vijfendertig 

wagons paarden voor het binnenland verzonden.

Foto’s: Stichting Historisch Goor



DE SALE ISDE SALE IS
BEGONNEN!BEGONNEN!

Gemar Twente BV is volop aanwezig door het gehele 
land op diverse projecten in de energietransi�e. 

 
Wij zijn con�nue voor onze �lanten op zoe� naar� 

 

Meterwisselaars G-E-W 
Monteurs Warmtepompen 

 
Wij zorgen voor auto, gereedschap en opleiding,  

zorg jij voor de nodige mo�va�e en va�manschap� 
 

Mail dan je CV naar info@gemartwente.nl  
en wij nemen direct contact met je op. 

 
�� �el voor meer in�orma�e naar Marco van den Berg (06) 53 71 47 55 
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Paarden, de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD) en de Dierenbescherming 
en opgesteld als eerste aanzet 
om het welzijn van paarden op de 
paardenmarkten te verbeteren. 
In het licht van vragen in de 
samenleving over het welzijn van 
paarden op paardenmarkten 
heeft de staatssecretaris van 
Economische Zaken de Raad voor 
Dierenaangelegenheden gevraagd 
zijn zienswijze te geven over het welzijn 
van paarden. In maart 2017 heeft de 
Raad voor Dierenaangelegenheden 
de zienswijze “Paardenmarkten in 
Nederland – Man en paard noemen” 
aangeboden aan de staatssecretaris. 
Deze zienswijze geeft de betrokken 
partijen aanleiding het Protocol 
Welzijn Paardenmarkten uit 2011 te 
actualiseren.
De Goorse Wintermarkt is 
verantwoordelijk voor het creëren 
van goede randvoorwaarden 
en is aanspreekpunt voor alle 
organisatorische zaken tijdens 
de markt. De organisatie zorgt 
bijvoorbeeld voor voldoende ruimte, 
veilige logistiek, vers drinkwater en 
ruwvoer. De houder is vervolgens 
verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik hiervan en voor het welzijn van 
het paard.

A l honderden jaren worden er 
op vele plaatsen in Nederland 
paardenmarkten gehouden. 

Jaarlijks vinden ongeveer tachtig 
grotere en kleinere paardenmarkten 
plaats. Paardenmarkten zijn te 
onderscheiden in twee categorieën: 
professionele markten met een grote 
aanvoer van paarden en pony’s waar 
de handel van doorslaggevend belang 
is en kleinere markten waar de handel 
nauwelijks nog van betekenis is en in 
feite geen economisch belang dienen.
Er zijn geen specifieke wettelijke eisen 
voor het welzijn van paarden op 
paardenmarkten. De aanwezigheid 
van een dierenarts voor bijvoorbeeld 
de keuring van aangevoerde 
paarden is niet verplicht. De 
belangrijkste wetgeving die betrekking 
heeft op welzijn van paarden op 
paardenmarkten is opgenomen 
in de Wet Dieren, het Besluit 
houders van dieren en de Europese 
Transportverordening. 

Protocol Welzijn Paardenmarkten 
Sinds 2011 wordt op de grote en 
middelgrote paardenmarkten gebruik 
gemaakt van het Protocol Welzijn 
Paardenmarkten. Dat protocol is 
destijds door de organisatoren 
van de grotere paardenmarkten in 
samenwerking met de Sectorraad 

Dierenwelzijn

•  Aanmeldingen dienen per mail of post te worden gedaan op het volledig 
ingevulde inschrijfformulier van onze site www.goorsewintermarkt.nl

• Zogende merries zijn niet toegestaan op de markt;
•  Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, 

met uitzondering van paarden die legaal gecoupeerd zijn (vóór 
1/9/2001);

•  Verplichte watervoorzieningen en minimaal eens per 2 tot 4 uur gericht 
water aanbieden, bij warm weer frequenter;

•  Alle paarden hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit 
en de paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten;

•  De paarden gaan en staan op een geschikte niet gladde ondergrond, en 
de aanbindplaats dient vlak te zijn en vrij van obstakels;

•  De paarden en pony’s dienen op een voor het dier veilige manier 
aangebonden te zijn. Niet-halstermakke paarden zijn niet toegestaan;

•  De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig (ingericht) zijn dat 
ongelukken voorkomen worden;

•  De paarden moeten voldoende worden afgeschermd van potentiële 
risicofactoren (luidruchtige mensen, ruwe omgang, bezoekers en door 
dreiging van fysiek contact tussen paarden) die onrust bij de paarden 
kunnen veroorzaken dan wel tot vluchtgedrag kan leiden;

•  Om verkleuming van ezels te voorkomen is het verplicht de ezels te 
voorzien van een regendekje.

Huisregels Welzijn Paardenmarkt | Goorse Wintermarkt

•  de gezichtsuitdrukking van het paard om te beoordelen of er  
sprake is van pijn;

•  de omgevingsgerichtheid van het paard om te beoordelen of er  
sprake is van pijn, angst, ongerief of gedrogeerd zijn;

• de mate van uitputting van een paard;
• verwondingen bij het paard;
• voedingstoestand van het paard;
• problemen met het ademhalingsapparaat;
• locomotie van het paard;
•  optreden van afwijkend gedrag dat gevaar oplevert voor het dier zelf of 

voor zijn omgeving of een duidelijke aanwijzing is voor verminderd welzijn;
•  rillen of overmatig zweten;
•    de vochtbalans van het paard moet op orde zijn en dehydratie mag niet 

voorkomen;

•  bij paarden met een gecoupeerde staart dient door de NVWA 
gecontroleerd te worden of aan de wettelijke bepalingen is voldaan;

•  Oververmoeide paarden, paarden met verwondingen, merries in het 
laatste stadium van de dracht en heel jonge of oude dieren lopen een 
groter risico op uitputting. Wettelijk mogen merries die meer dan 300 
dagen drachtig zijn (verder dan 90% van de draagtijd) en merries met 
een veulen aan de voet jonger dan een week oud niet worden vervoerd 
en mogen dus ook niet op een paardenmarkt aanwezig zijn. Dit niet op 
een markt aanwezig mogen zijn geldt overigens voor alle dieren die niet fit 
genoeg zijn voor een transport en voor paarden die niet halster mak zijn.

Lijst Dierparameters
Controlepunt van toepassing bij al dan niet toelaten op de markt en tijdens het verblijf op de markt: 
(Onderstaand een beknopte opsomming van de controlepunten, een nadere uitwerking per punt is beschreven op www.goorsewintermarkt.nl/dierenwelzijn.)

www.goorsewintermarkt.nl/dierenwelzijn
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Over een fenomeen als de 
Goorse pèèrdemarkt valt 
alleen te praten in nostalgische 

termen. Hoe geweldig het altijd was, 
zeker in de jaren dat de levende have 
langs de Iependijk stond opgesteld, 
vanaf de Chinees tot bijna aan de 
Braakmolen.

Sommige dieren stonden er nerveus 
trappelend, andere stoïcijns; beide 
groepen onwetend van hun lot. 
Ze zouden in een andere trailer, 
vrachtauto of anderszins naar een 
andere stal of weiland worden 
vervoerd dan waar ze ‘s nachts nog 
hadden gestaan.

Over die vervoersmiddelen gingen 
mooie verhalen, zoals de pèèrdemarkt 
één grote cluster aan verhalen is.
De man die een pony kocht en hem 
meenam op de achterbank, de benen 
achter de voorstoelen. Het paste 
precies en Enter, hoe ver is dat nou? In 
deze tijd ondenkbaar en waarschijnlijk 
totaal fout en nog totaler verboden, 
maar toen werd er besmuikt om 
gegniffeld.

Om deze verhalen ging het. Hiervoor 
gingen nieuwsgierige burgers 
onmenselijk vroeg het bed uit. 
Schoolkinderen kregen vrij om de 
traditie mee te krijgen. Het was die 
ene dag op de kalender dat Goor 
een metamorfose onderging. Waar 
omringende dorpen fokveedagen 
kenden, had nota bene de stad 
Goor een paardenmarkt van boven-
regionale allure. Waar handelaren 
handjeklap deden om de prijs te 
bepalen en de verkoop gingen 
afblussen met een vroege borrel. Een 

dag van druppels aan de neus.
Het was dat er de volgende dag nog 
wat hooi rondslingerde, anders zou 
het zo een fata morgana kunnen zijn 
geweest.

Vaste columnist De Twentsche Courant Tubantia

En hoe de dag niet geslaagd kon 
worden genoemd zonder dat de grote 
ruit van de Chinees op het Julianaplein 
aan diggelen ging. Dit verhaal heeft zo 
vaak de ronde gedaan dat iedereen 
nu denkt dat het elk jaar gebeurde, wat 
misschien ook wel zo was. Of niet.
De mythische proporties kalfden af, 
de handel veranderde van karakter 
en zo kon er ook alleen nog maar in 
nostalgische termen over worden 
gesproken. De tijd had de pèèrdemarkt 
van zijn ziel ontdaan.

Geen ach en wee, niet blijven hangen 
in verhalen van toen. Nieuwe verhalen 
moeten er komen. En die komen er 
door de logische combinatie met 
een Kerstmarkt en een sliert oude 
voertuigen - waar zo een pony mee 
naar Enter kan worden gereden.
 
Theo Hakkert
De Twentsche Courant Tubantia

... met een eenmalig uitstapje naar de Goorse Wintermarkt krant

Een dag van 
druppels aan 

de neus

Column

Theo Hakkert

Een bekende van de Goorse 
Wintermarkt is Linda Boelens. 
De in Drenthe woonachtige 

liefhebber is een bezoeker die graag 
naar Goor komt. 

Vanuit Drenthe, naar de 
Paardenmarkt in Goor. Hoe vaak ben 
je al in Goor geweest? 
De eerste keer is al heel wat jaren 
geleden. Ik denk zeker tien jaar. 
In totaal ben ik een keer of vijf 
op de markt in Goor geweest. De 
eerste keer herinner ik mij nog 
goed: Het was er behoorlijk koud 
en super gezellig met de nodige 
borrels. Hierdoor hadden we een 
onvergetelijke terugreis. 

Ga je naar meerdere 
paardenmarkten en wat vind je dan 
van die markt in Goor?  

Ik bezoek meerdere paardenmarkten 
maar Goor is altijd extra gezellig ook 
omdat het zo vlak voor de feestdagen is. 
De beesten staan dan mooi in het stro.

Van Een (Drenthe) naar Goor
Hoe groot is je interesse in paarden? 
Kom je zelf als liefhebber of als 
handelaar naar de markt?
Paarden zijn bij ons thuis een uit 
de hand gelopen hobby. In de 
zomermaanden rij ik wedstrijden met 
onze tuigpaarden. We gaan echt als 
liefhebber naar de paardenmarkt. 

Speelt het (koude) weer een rol of 
je wel of niet aanwezig bent bij de 
Paardenmarkt?
Nee, het weer speelt geen rol. Tegen 
de kou kan je je kleden en je kan 
altijd ergens binnen de warmte 
opzoeken. 
 
Kom je dit jaar weer naar de markt 
op zaterdag 17 december?
Dat weet ik nog niet zeker, 
misschien wel. 

Mijn...

Linda Boelens  |  Een (Drenthe)

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Cadeautjes met Sinterklaas of onder  
de kerstboom?

Favoriete Paard?

Favoriete PK-voertuig?

Wat mag niet ontbreken op een 
kerstmarkt?

Begin december  

Een kunstboom!

Beide niet

Mijn tuigpaard Fantijn (zie foto, red.)

Audi S8 

Knapperende vuurtjes, warme dranken, 
borrels, muziek en vooral de gezelligheid 
samen met de beesten en warenmarkt.  

WIN
 € 250,- pony

paard en
Mooiste

De organisatie van de 
Goorse Wintermarkt looft 

een prijs uit voor het 
mooiste paard en  
de mooiste pony!    

Maar liefst € 250,- 
voor de winnaars! 
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MARKT
PAARDEN

Wat ook is veranderd is, zijn de 
dierwelzijnseisen. Dat speelt 
steeds meer op en is elk jaar aan 
veranderingen onderhevig. 
“Het is een logisch gevolg van 
wat er loos is in de maatschappij. 
Hippische disciplines liggen onder 
een vergrootglas. Echter, de 
paardenmarkt an sich is niet een 
plek waar dierenleed plaats vindt. 
Met de paardenmarkt faciliteren 
wij een plek waar vraag en aanbod 
samen komen. Dat doen wij door de 
aangevoerde dieren een comfortabele 
plek te bieden. Water, hooi en stro 
onder de paarden. Ook hebben we 
scherp toezicht van de veeartsen en 
houden wij ons strak aan het protocol 
“Welzijn paardenmarkten”. Los van de 

H ij is opgegroeid op manege de 
Barlo tussen de paarden en 
pony’s, daarom is het niet gek 

dat Niek Hietbrink enorm verbonden 
is met deze edele viervoeters.  De 
paardenmarkt is dan ook geen 
onbekend terrein voor hem. “Ik ging 
vroeger veel paardenmarkten met 
mijn vader af. Echt voor de handel of 
voor ons manegebedrijf. Het waren 
enorm leuke uitjes: Grote markten en 
jaarlijkse tradities.”

Wat hij daar het leukste aan vindt? Hij 
vertelt dat hij op zoek gaat naar een 
paard of pony wat bij hem past, gelet 
op fysieke onderdelen of zoals Niek 
zegt “paarden die correct in hun lijf 
zijn”. Doorvragen levert op dat Niek het 
dan heeft over een goede rug van het 
paard, het gebit wat past bij de leeftijd 
in het paspoort en of het paard correct 
op de benen staat. Niek: “En dan een 
stukje draven. We willen het paard 
altijd even los van het touw aan de 
hand zien, want correcte gangen zijn 
essentieel voor een goede deal”.
Hij ziet de markt veranderen. 
Steeds minder paarden worden op 
jaarmarkten aangeboden. Veel handel 
is verplaatst naar het internet. Hij gaat 
mee met zijn tijd, maar zegt altijd goed 
te kijken naar wat hij koopt zowel op 
markten als via het internet. “Wij kopen 
op markten nog steeds pony’s die 
we later in de manege of voor onze 
ponykampen kunnen inzetten”. 

IN
TERVIEW

Niek 
Hietbrink

traditie hebben de markten natuurlijk 
ook een economisch belang, de 
paardenmarkten brengen vraag en 
aanbod bij elkaar en zijn daarom van 
alle tijden”. 

Toen in 2019 het bericht verscheen 
dat de Paardenmarkt in Goor zou 
verdwijnen stond Niek op. “Ja, samen 
met andere mensen heb ik felle kritiek 
geuit. Dit mocht in Goor toch niet 
verdwijnen? We werden uitgedaagd 
om met een plan te komen. Die had ik 
wel, ik zag namelijk een mogelijkheid 
om de paardenmarkt naar een ander 
niveau te trekken. En dat is gelukt met 
de manier waarop we het nu hebben 
uitgedacht. Een mooie, complete 
dag om er met de familie op uit te 

trekken. Voor paardenliefhebbers een 
traditioneel evenement aangevuld met 
een kerstmarkt en een PK-markt. 
Voor ieder wat wils. En vergeet de 
markt met paard gerelateerde 
artikelen niet. Ook zij verlenen weer hun 
medewerking komend jaar”.

Verwacht je veel handelaren dit jaar? 
“Ja, we hadden vorig jaar al veel 
aanmeldingen, maar moesten op het 
laatste moment toch annuleren door 
de gevolgen van de Covid pandemie. 
Ik verwacht dit jaar wel hetzelfde qua 
aanmeldingen. 
Alle aanmeldingen gaan via de 
website www.goorsewintermarkt.nl 
en kan tot 10 december 2022. Ik moet 
erbij zeggen: we hebben een beperkt 
aantal plekken, vol = vol”.

Hoe liggen je verwachtingen dit jaar? 
“De setting is mooier dan in het 
verleden. We gaan weer terug 
naar een idyllische Goorse straat. 
Gezelligheid en een beetje terug naar 
het gevoel van vroeger. Daarnaast 
verwacht ik dat de kwaliteit van het 
paard een stuk beter is en de prijzen 
weer positiever gezind zijn voor 
kopende partijen.”  

Heb je er zelf ook oren naar om te 
kopen?  
“We hebben momenteel alle stallen  
vol maar zeg nooit, nooit”. 

Mijn...

Niek Hietbrink  |  40  |  Markelo 

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Cadeautjes met Sinterklaas of onder de kerstboom?

Favoriete Paard?

Favoriete PK-voertuig?

Wat mag niet ontbreken op een kerstmarkt?

Week voor kerst 

Echte kerstboom

Onder de kerstboom

Billy

Porsche Diesel 

Gezelligheid

Mijn...

Marloes Haveman  |  49 jaar  |  Goor  

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Cadeautjes met Sinterklaas of onder de kerstboom?

Favoriete Paard?

Favoriete PK-voertuig?

Wat mag niet ontbreken op een kerstmarkt?

De kerstboom wordt bij ons opgezet na 5 december 

Al jaren een kunstboom 

Onder de kerstboom

Classy 

GMC 

Oliebollen

De setting 
is mooier dan in 

het verleden!



Dierenartsenpraktijk Goor is een praktijk voor gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden.  
Vanuit onze kliniek in Goor werken we met een betrokken en professioneel team aan de zorg voor 
uw (huis)dier. Met ons team staan we 24/7 klaar voor u en uw (huis)dier! 
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken wij uitsluitend op afspraak. 

Spechthorstweg 2
7471 GH  Goor

0547 - 272604

info@dierenartsenpraktijkgoor.nl

Dierenartsenpraktijk Goor
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Boomkamp Schilders 
 

- Renovatie    - Behangwerk 
- Onderhoud    - Beglazing 
- Nieuwbouw    - Stucwerk 
- Kleur- onderhoudsadvies  - Sierlijsten 
- Wand- plafond en vloerafwerking - Spuitwerk 

 
 
Adres: Scholtensoven 6k te Borne 
Telefoon: 074 – 250 26 20   
E-mail: info@boomkampschilders.nl 
 

Kleurplaat!

De Goorse basisschool kinderen kregen deze kleurplaat om alvast in de sfeer te komen van de Goorse Wintermarkt. De kleurplaat, 

gemaakt door Lies de Vries, is natuurlijk voor alle kinderen in Hof van Twente! Kleur hem zo mooi als je kan, maak er een foto van en 

deel hem op onze socials! @ degoorsewintermarkt
Je kunt de kleurplaten ook downloaden op onze website. www.goorsewintermarkt.nl/kleurplaten



Stichting Biz Goor
SINDS 2020

10 December 2022

LEVENDE KERSTSTAL

Dweilorkest Zwabber 

Dweilorkest “De Hofbloazers” 

Popkoor Amazing uit Holten 

Jeugdkoor Kick-It 

Vocal Group LEF 

De Kerstman is 
natuurlijk ook 

aanwezig!!

SCAN ME!

Sinterklaas ft. 
Kerstman in Goor

Check hier de 
beelden

Ter hoogte van Wolters Haarmode, kunnen kinderen hun haren 
laten oppimpen in kerststijl! (glitters, kerstballen, speciale klipjes)

Drie dames staan daar de hele dag klaar om de kleine 
dames kerstklaar te maken. Kom dus naar de speciale 
partytent in Grotestraat West. (vlak naast De Tapperij)

Dweilorkest Zwabber

Van 10.00 tot 13.00 uur
 
Dweilorkest Hofbloazers

Van 14.00 tot 17.00 uur
 
Kinderkoor Kick-It

13.30 uur
 
Vocal Group LEF

14.30 & 15.30 uur
 
Koor Vierkoord

13.00 uur | 14.00 uur | 15.00 uur | 16.00 uur

 
Popkoor Amazing Holten

10.30 uur | 11.30 uur | 12.30 uur

Koor Vierkoord 

Een heuse levende kerststal kan je vinden rondom het sterplein 
ter hoogte van Slagerij Kemna. Cliënten van Aveleijn Het 

Kukelnest realiseren deze levende kerststal inclusief kameel.

Mijn...

René Kamphuis   |   54 jaar   |   Goor 

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Cadeautjes met Sinterklaas of onder de 
kerstboom?

Favoriete Paard?

Favoriete PK-voertuig?

Wat mag niet ontbreken op een kerstmarkt?

Dit jaar rond 11 december 

Een echte neppert die van zolder moet komen

Beide

Een Fries paard

Lamborghini 

Een gezellige sfeer!  

MUZIEK
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“Weet je? Het evenement is gewoon 
helemaal leuk! Niet zozeer voor mijn 
eigen winkel. Om eerlijk te zijn levert zo’n 
dag mij niets extra’s op. Maar ik ben 
erg betrokken bij de plaats Goor waar 
ik geboren en getogen ben. Ik kende de 
Paardenmarkt nog van vroeger, toen 
je nog vrij kreeg van school. Dat het nu 
blijft bestaan, in samenhang met de PK 
Markt in het nieuwe Wintermarkt jasje, 
is iets waar ik heel trots op ben. En ook 
heel belangrijk: Op deze manier blijf je 
je ook profileren als een leuke plaats. Ik 
doe het echt voor deze woonplaats.” 

Dat zijn werk bij de Primera hier 
en daar wordt opgeslokt voor de 
Wintermarkt neemt hij voor lief. Terwijl 
we elkaar spreken voor dit gesprek 
gaan de werkzaamheden door, komt 
er een ondernemer binnen lopen 
met een vraag over de Wintermarkt. 
René beantwoord de vraag van de 
ondernemer en zegt tegen ons:  
“Ja het zijn korte lijntjes. Als iemand 
binnenkomt kan ik hem helpen als 

Een kerstmarkt als een lang 
lint door Goor. Dat is wat René 
Kamphuis voor ogen heeft, en zo 

is het ook als er naar de aanmeldingen 
worden gekeken.  

René: “Ik ben er helemaal blij van! 
We hebben de nadruk gelegd op de 
Goorse Wintermarkt. Heel bewust zit 
het woord ‘kerst’ er niet in. Uiteraard 
is het aan de kerstdagen gerelateerd, 
we zitten immers een week voor de 
kerstdagen. Maar de Wintermarkt is 
vooral om de Goorse verenigingen een 
podium te bieden. Dat dat aangevuld 
gaat worden met kerst gerelateerde 
producten van buiten Goor, lijkt me 
een mooie aanvulling.” 

Het is niet de eerste keer dat René 
een kerstmarkt ontwikkelt. Jarenlang 
draaide hij de organisatie van het 
evenement Winters Genieten. Een 
Goorse ondernemer die met ziel en 
zaligheid zich druk maakt voor het 
Goorse. 

IN
TERVIEW

René 
Kamphuis

Primera de Bandijk

WINTER 
KERST
MARKT

klant. Maar als hij een vraag heeft over 
de Wintermarkt, voorzie ik hem ook in 
antwoord. Het is een grijs gebied en 
echt gescheiden houden is lastig. Dat 
levert soms wel eens uitdagingen op 
met de collega’s” 

Nog weer even terug over de Goorse 
Wintermarkt, vanaf het eerste moment 
was hij bij de Werkgroep betrokken. 
Hij ontwierp het logo en verleende 
vanaf het begin zijn medewerking. 
“De reden waarom is zo enthousiast 
ben is omdat de combinatie me 
super lijkt. Het is de sfeer van de 
decembermaand. De Paardenmarkt, 
PK markt en de Kerstmarkt als 1 
grote Wintermarkt. Ik ben ook echt 
heel benieuwd hoe dit straks gaat 
uitpakken. Er gaan geheid puntjes naar 
voren komen in de evaluatie. Het is een 
eerste keer dat we deze Wintermarkt 
in dit jasje gaan organiseren. En dan 
kan je alles van tevoren hebben 
uitgedacht, uitgewerkt hebben op 
papier en besproken hebben met de 

nodige overheidsinstellingen: Dan nog 
gaat het waarschijnlijk anders dan 
anders er ontstaan vast kinderziektes. 
En daar leren we gelukkig weer van”. 
En als mensen die de Wintermarkt 
bezoeken daarover tips hebben, 
kunnen ze zich dan melden? “Natuurlijk! 
Altijd! We hebben een Facebookpagina 
waar alle feedback welkom is of stuur 
ons een berichtje via de website 
goorsewintermarkt.nl” 

Heb je alles vol qua bezetting bij de 
kramen? 
“In principe wel, maar als verenigingen 
er nog bij willen die zich niet hebben 
opgegeven: laat ze dan vooral nog 
even melden bij ons”
 
Er is veel te regelen met de markt, 
schrik je er al van wakker ’s nachts? 
“Haha, nee gelukkig hoef ik het niet 
helemaal alleen te doen en trek ik 
op samen met Wiljan (van Wiljans 
wijnhuis, red.) en ervaring leert: Het 
komt altijd goed!”

Ervaring leert: 
Het komt altijd 

goed!

Afgelopen zomer ben ik 
benaderd om via mijn 
bedrijf DITSMIE te helpen om 

standhouders enthousiast te maken 
om deel te nemen aan de Goorse 
Wintermarkt.
In het voorjaar had ik al 
kennisgemaakt met Goor waar 
ik voor het BigBandFestival 
standhouders heb geregeld. En dat 
is van beide kanten goed bevallen. 
Ook voor de Goorse Wintermarkt zijn 
we aan de slag gegaan om de markt 
te vullen met een mooi aanbod van 
standhouders.

Via mijn ‘DITSMIE’ organiseer ik 
meerdere lifestyle&curiosamarkten.
Lifestyle&curiosa is breed… Lifestyle 

zijn ’nieuwe’ artikelen en ‘curiosa’ zijn 
de brocante en vintage artikelen. 
Een mooie brede mix, die zich ook 
voor de Goorse Wintermarkt hebben 
aangemeld. Samen met de Goorse 
Wintermarkt organisatie gaan we 
er een mooie gevarieerde markt 
van maken inclusief foodtrucks en 
verenigingen.

Wil je nog deelnemen aan de 
wintermarkt dan kun je contact 
opnemen via info@ditsmie.nl.  
Wil je op de hoogte blijven van alle 
activiteiten van DITSMIE of deelnemen 
aan andere markten? Like de 
pagina’s van DITSMIE op Facebook en 
Instragram. Dan blijf je op de hoogte 
voor een gezellige dag uit! 

DITSMIE tijdens de Goorse Wintermarkt
Wij wensen iedereen veel plezier op 
een mooie en vooral gezellige  
Goorse Wintermarkt op zaterdag  
17 december.

Hartelijke groet, Mieke Rietman
DITSMIE 

Hallo verenigingen/stichtingen uit Goor
Voor jullie is het huren van een kraam 

GRATIS! Kom jij staan voor je vereniging, 
voor het spekken van de clubkas of 

wellicht om leden te werven?

Onze Club !

OPGELET !

WIN
 € 250,- Onze Club !

Mooist
kraam
versierde

De organisatie van de 
Goorse Wintermarkt looft 

een prijs uit voor de mooist 
versierde kraam.  

Maar liefst € 250,- 
voor de winnaar! 

          Doe je best en kleed je     
          kraam zo feestelijk  

       mogelijk aan!



Stichting Biz Goor
SINDS 2020

12 December 2022

Plattegrond
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PK-markt

Winter Kerstmarkt

Paardenmarkt

 

A  De Höfte
  Parkeerplaats is grotendeels 

gereserveerd voor 
Paardenhandelaren

B  Weversplein
  Parkeerplaats wordt vrijgehouden 

voor bezoekers/winkelend publiek

C  Stationslaan
D   Parkeerplaatsen zijn grotendeels 

gereserveerd voor deelnemers aan 
de Kerstmarkt

E  Lidl
  Parkeerplaats wordt vrijgehouden 

voor Lidl en bezoekers/winkelend 
publiek

F  Hofstreek
  Parkeerplaats wordt vrijgehouden 

voor deelnemers Kerst- en PK markt

Parkeren
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Advies!
Kom zoveel mogelijk 
lopend of met de fiets.



...bij ons nog

 véél   
meer
 keus

     klopt,
Overal keus      maar... 

en dan ook nog eens

betaalbaar
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&
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d e  p a s k a m e r  v a n  o o s t - n e d e r l a n d

In Almelo, Enschede, Haaksbergen en Hengelo óók leermode voor dames en heren.
In Haaksbergen en Lichtenvoorde óók jonge dames- en kidsmode.

Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14   Filialen: ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a, EIBERGEN Brink 9a,
ENSCHEDE De Heurne 21c, EPE Markt 19, GOOR Grotestraat 95, GROENLO Beltrumsestraat 24, HARDENBERG Fortuinstraat 8,

HENGELO Wemenstraat 11-13, KAMPEN Oudestraat 99, LICHTENVOORDE Markt 8, LOCHEM Molenstraat 13, LOSSER De Brink 23-25,
NEEDE Oudestraat 40, NIJVERDAL Grotestraat 194, OLDENZAAL Grootestraat 25, OMMEN Brugstraat 33, RAALTE Grotestraat 17a, 

RIJSSEN Haarstraat 41, TUBBERGEN Grotestraat 39b, TWELLO Duistervoordseweg 8a, VRIEZENVEEN Westeinde 48d

www.hetbroekenhuis.nl
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BREAKING

NEWS
BREAKING

NEWS

ETEN & DRINKEN

Hamburgers

braadworst

italiaanse wijn

crêpes

oliebollen

poffertjes
glühwein

spaanse 
churros broodje

curryworst

bakleverworst

erwtensoep

nieuwjaarsrolletjes

broodje
beenham

op de Goorse Wintermarkt



Grotestraat 77 Goor • T 0547-276707 • info@wiljanswijnhuis.nl

WIN
ACTIE!

In aanloop naar de 
Goorse Wintermarkt 
maakt u bij Wiljan’s 

Wijnhuis van 
1 t/m 17 december 
2022 kans op een 

Magnum 
fles Salentein Malbec 

van 1,5 liter!

Samen met je coach naar 
een blijvend gezond gewicht

Ambachtsweg 1 
7471 HB Goor

M: 06-57260728
info@sliminvorm.nl
www.sliminvorm.nl

Wendy Nijmeijer ,  
voedingscoach
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Puzzel
Maak de puzzel en lever hem in 
bij Primera De Bandijk of 
Wiljans Wijnhuis. 

Je kunt de oplossing ook online 
inleveren naar 
info@bizcentrumgoor.nl. 

Onder de winnaars zal een leuke 
prijs worden verloot!

Wil je geen lootje, maar ons wel 
ondersteunen? Scan dan de QR code. 
Heel hartelijk bedankt!

* Het bedrag staat standaard op € 2,50,  
maar is aanpasbaar naar elk bedrag.

WINTERMARKT LOTERIJ

•  Een airfryer of warmte deken door  
Expert Reiners

•  Een wijnpakket van Wiljans Wijnhuis
•  Gezelschapsspellen
•  Een ritje met de koets voor het gezin door 

Manege de Barlo
•  Tegoedbonnen voor Jemako, Made by 

Annelieke, NSW10, Landhuisliving, kapper 
Petra van den Burg of Ropers Ranch

•  Een pashouderhoesje door E.T. Phone Home
•  Een tegoed bon bij Sport en Welness 

massage Goor
•  Dinerbon van Bar Bistro d’Olde Smidse

En nog veel meer!

Een greep uit de prijzen die je kan winnen!

Stichting BIZ centrum Goor

Goor kent sinds 2020 een BIZ.  
In 2025 eindigt de eerste termijn van 
de BIZ en moet er opnieuw gestemd 
worden. Alle winkeliers en onder-
nemers in het Goorse centrum die 
binnen de BIZ vallen betalen mee.
Het beschikbare budget moet 
besteed worden aan kwaliteits-
verbetering. Dat kan door extra   
veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke 
evenementen, mooiere buitenruimte, 
parkeer gelegenheid, betere  
bereikbaarheid, gebiedsmarketing 
en een professioneel management. 

Wat is een BIZ?

BIZ staat voor Bedrijven Investerings 
Zone. Met een BIZ betalen alle 
ondernemers en/of eigenaren 
mee aan de kosten van het 
verbeteren van een winkelgebied 
of bedrijventerrein. Voorwaarde is 
wel dat een ruime meerderheid van 
degenen die moeten betalen, ermee 
instemt. Als dat gebeurt moeten ook 
de tegenstemmers meedoen. Bij 
een BIZ geldt dus: gelijke monniken, 
gelijke kappen.

Gemeentelijk toezicht

De gemeente faciliteert de BIZ-
organisatie door de bijdrage als 
belasting te innen en daarna over 
te dragen. Ook controleert de 
gemeente Hof van Twente de gang 
van zaken.

Wat wil de BIZ Goor? 

Wij willen Goor (nog) leuker, 
levendiger en aantrekkelijker maken.
We hebben, ondanks corona, al 
veel kunnen realiseren sinds de 
start in 2020. Met Kerst brandt er 
prachtige verlichting in het centrum. 
Er hangen fleurige bloembakken, er 
is een grote schoonmaak geweest 
om onkruid te verwijderen; zo 
maar een paar voorbeelden waar 
de BIZ een belangrijke rol in heeft 
gespeeld. Andere acties van de 
BIZ zijn: de Scan en Win actie, Het 
Black Friday Weekend, najaars- en 
voorjaarskoopjesmarkt en andere 
loterijen en winkeliersacties.

Evenementen
Ook aan evenementen draagt de 
BIZ graag bij. Het Bigbandfestival 
trekt elk jaar weer tienduizenden 
bezoekers naar Goor en in 
december is de traditionele Winter- 
annex paardenmarkt. Maar ook 
andere markten of de Tropical Night 
kunnen op steun rekenen van de BIZ.

Bestuur van de BIZ:

Voorzitter: Paul Reef 
Secretaris: Rene van Ommen
Penningmeester: Rene Kamphuis
Bestuurslid: Wiljan van Regteren
Bestuurslid: Gertjan Wiemerink
Bestuurslid: Guido Brandenberg
Bestuurslid: John Westerik

Stichting Biz Goor
SINDS 2020

Stichting Biz Goor
SINDS 2020

SCAN ME!

Zoek onze stand op de Goorse 
Wintermarkt en doe mee met onze 
Loterij! Voor € 2,50 heb je al een lootje 
en weet je ook direct of je prijs hebt! 
(speciale Wintermarkt actie: 5 lootjes 
voor een tientje!) Wij staan ter hoogte 
van Primera de Bandijk.

En heel belangrijk:  
je ondersteunt ons met de organisatie 
van de Goorse Wintermarkt. 
Dankjewel daarvoor!

Ondersteun jij de 
Goorse Wintermarkt?



Stichting Biz Goor
SINDS 2020

18 December 2022

De F1 motor van Mercedes had in 2021 
van schatting 1015 PK, dus 1 PK meer als 
de motor van Honda (1014 PK).

Bij Tractoren had de Case IH Steiger 
Quadtrac 620 uit 2019 een vermogen 
van 692 PK, met een motorinhoud 
van 15 liter, net zo sterk als Porsches 
topmodel de 700 PK sterke 911 GT2 RS.

De krachtigste Motorfiets de Boss Hoss 
LS 3 uit USA had een V8 motorblok met 
6,2 liter en 445 PK.

De paardenkracht (Nederlands 
symbool PK) is een oude eenheid 
van arbeidsvermogen, waarvan 

het gebruik sinds 1978- bij invoering 
van het SI-stelsel wettelijk niet meer 
toestaan. De paardenkracht is 
verwarrend, want het is geen eenheid 
van kracht maar een vermogen. 
De Engelse naam Horsepower 
(symbool HP) geeft die verwarring 
niet. De paardenkracht heeft, in 
tegenstelling tot andere eenheden, 
geen internationaal overeengekomen 
symbool.  
Bij de komst van de stoommachine 
–die het paard moest vervangen– 
sprak het vanzelf dat men het 
vermogen vergeleek met het 
vermogen van een paard. Een 
paardenkracht was dan ook het 
arbeidsvermogen dat een gemiddeld 
paard langdurig kon leveren.

Officieel zijn autofabrikanten sinds 1978 
wettelijk verplicht om het vermogen 

van een motor uit te drukken in kW.  
(1 kW staat gelijk aan 1,362 PK)

Eerste auto ter wereld zag het daglicht. 
De Duitse ingenieur Carl Benz werd op 
29 januari 1886 een octrooi aanvroeg 
voor de eerste auto ter wereld, de 
Benz Patent-Motorwagen. Deze had 
drie wielen, aangedreven door een 
kleine viertakt-benzinemotor, die met 
zijn ene cilinder maar liefs 0,75 PK 
kon leveren. 25 exemplaren van de 
eerste auto ter wereld gebouwd. De 
Benz Patent-Motorwagen Nr.3 werd 
als eerste voertuig van Carl Benz dat 
in de verkoop werd aangeboden. 
Een productieversie uit 1888 had een 
motorvermogen van 1,5 PK en een 
snelheid van 16 km/u en te koop voor 
3000 Mark.

De grootste automotor is de 16 cilinder, 
8.0 liter met 4 turbo’s en heeft een 
vermogen van 1521 PK, de W 16 Motor uit 
de Bugatti Chiron.

Allergrootste motor ter wereld heeft 
een vermogen van 108920 PK bij 102 
toeren/min, weegt 2300 ton, 26,6 meter 
lengte en de hoogte van 13 meter, had 
veertien cilinders met een diameter 
van 96 cm en 250 cm diepte. Het is een 
schipmotor met het merk, Wärtsilä- 
Sulzer RTA 96 C.

Een kleine collecte van mijn miniaturen 
auto’s zijn te bekijken in het Goors 
Historisch Museum in het Station in 
Goor.

Ubbo Borgesius

Paardenkrachten tijdens de PK-markt 

Oldsmobile Business Coupe van 1938, een 6 cilinder met 3.8 liter en 95 PK,
mijn ‘paradepaardje’.

Peugeot 201 X van 1931 een 4 cilinder 1122 liter en 21 PK met een boattail.
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allerlei verschillende oude voertuigen. 
Alles wat een motor heeft en waar je 
op kan rijden is van harte welkom” 

Wanneer is een voertuig oud?
“Het voertuig moet 25 jaar of ouder 
zijn. Dat kan het Puchje zijn waar je 
ouders vroeger op reden, maar dat 
kan ook een legervoertuig zijn. Of 
misschien wel een antieke oude auto 
die nog steeds in de familie is.”

De PK markt is dit jaar een mooie 
toevoeging op de Paardenmarkt en 

Z ijn passie voor oude voertuigen 
ontstond in de loop der jaren. 
“Het loopt gewoon zo” zoals hij 

het zelf omschrijft. Silvo Busschers uit 
Goor heeft zelf een oude trekker.  
“Die trekker kwam op mijn pad en heb 
ik samen met mijn vader en zwager 
opgeknapt”. Hij glundert als hij de 
trekker voor de dag haalt. “Ik ben er 
een half jaar mee bezig geweest. Er 
zitten heel veel vrije uren in. Het is mooi 
om een trekker die helemaal verroest 
is weer terug te brengen naar zijn oude 
staat. Er zitten zoveel mogelijk originele 
onderdelen op zoals de lampen en 
veren etc.”  Niet alleen de trekker heeft 
zijn aandacht, ook twee Solexen en een 
Hercules worden opgeknapt samen 
met zoon Gijs. “Leuk om te doen en 
natuurlijk om erop te rijden. Ze gaan 
nu wel in de winterstand”. 

Silvo zijn passie voor oude voertuigen, 
kunnen we zeggen, is flink aanwezig. 
Hij bezoekt regelmatig evenementen 
en is van mening dat de PK markt ook 
in Goor niet mag ontbreken. Als René 
Kamphuis contact met hem zoekt is 
hij ook direct enthousiast om zich in te 
zetten voor de Goorse PK Markt. Het is 
dan ook echt de bedoeling om dit als 
vast onderdeel toe te voegen aan de 
Goorse Wintermarkt. 

Wat kunnen we verwachten bij de  
Pk-Markt?
Silvo: “Echte oude trekkers, auto’s en 
brommers.  Denk maar heel breed in 

IN
TERVIEW

Silvo 
Busschers

PK markt

de Kerstmarkt. Silvo vertelt over de 
verbanden daartussen. Het verband 
tussen het oude PK en de nieuwe PK. 
Van Paarden naar het agrarische 
boerenleven en de grote ontwikkeling 
die het jarenlang heeft doorgemaakt. 
De connectie was snel gemaakt. Het 
past simpelweg bij elkaar.  
Silvo: “Daarnaast is het ook erg 
interessant en informatief, want 
eigenaren van voertuigen laten niet 
alleen de motoren horen, ze kunnen 
ook veel vertellen over hun eigen 
voertuig.” 

Wat verwacht je op zaterdag  
17 december?
“Ik hoop op veel voertuigen. Maar 
ook dat men het leuk vindt, dat het 
goed verloopt en het weer ons goed 
is gezind.  Hopelijk zijn bezoekers zelf 
ook enthousiast zodat ze het jaar erop 
zelf willen aansluiten. Dit moet echt 
een evenement worden wat jarenlang 
blijft staan op die derde zaterdag van 
december, en dan bedoel ik de Goorse 
Wintermarkt mét PK markt.”

Is iedereen welkom?
“Absoluut! Met name Goor/Hof van 
Twente, maar ook buiten Goor! Het is 
wel fijn om van tevoren te weten wie er 
komen, dus aanmelden kan via  
www.goorsewintermarkt.nl”

Heb je nog hulp nodig?
“Vrijwilligers zijn ook altijd welkom! 
We proberen alles in goede banen 
te leiden met de hulp van OTG 
Elsenerbroek, die ons een handje 
helpen. Maar mocht iemand willen 
helpen: graag! Via de website van de 
Goorse wintermarkt kunnen ze zich 
aanmelden. 

En.. heel belangrijk: Bij ons op de PK 
Markt kun je in een oude trailer, een 
lekker bakje koffie/thee krijgen” 

MARKT
PK

De organisatie van de Goorse Wintermarkt gaat trachten om 

voor  de editie 2022 een ware PK-markt toe te voegen naast de 

Paardenmarkt en de Kerstmarkt.  

De Kerkstraat, vanaf de Wheeme tot de entree van de Grotestraat zal het 

decor worden van een lint aan oude tractoren en motoren. 

Hobbyisten zullen van 09.30 uur tot 18:00 uur enthousiast vertellen 

over hun voertuig en zullen natuurlijk de motoren ook laten horen. 

Ik hoop op veel 
voertuigen!

WIN
 € 250,-

Mooiste

voertu
ig

De organisatie van de 
Goorse Wintermarkt looft 

een prijs uit voor het 
mooiste voertuig.  

Maar liefst € 250,- 
voor de winnaar! 

      Dus oppoetsen 
   die handel!

Mijn...

Silvo Busschers  |  51 jaar  |  Goor 

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Cadeautjes met Sinterklaas of onder  
de kerstboom?

Favoriete Paard?

Favoriete PK-voertuig?

Wat mag niet ontbreken op een 
kerstmarkt?

Rondom de tijd van de Paardenmarkt 

Een echte natuurlijk!

Met Sinterklaas

Belgische Knol

Een Lanz 

Een kraampje met wild eten  



Bekijk de collectie van
 NSW10 mode & schoenen
  ook eens in de webshop

 of kom gezellig bij ons in de winkel.
Laat je inspireren door ons team

 en verrassen door al onze merken.

Grotestraat 72
7481 BR Goor

WWW.NSW10.NL
Meer informatie?
Zie onze website, of neem
direct contact op:

      Nijverheidsweg 17 | Goor
      0547-261365  
      info@metaalbedrijfpol.nl

CORTENSTAAL EN MEER
Ook voor de particuliere klant
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Iedereen kan een wens doen  
Iedereen kan een wens doen voor 
iemand anders. Ook jij! Ga het gesprek 
eens aan! Hoe kan jij jouw collega blij 
maken? Jouw eenzame buurman? Of 
jouw kennis die altijd voor een ander 
klaar staat? Vul de wens in op de 
wenskaart en stop deze in de wensbox 
of doe online via WISH3.nl een wens. 

Selectie en vervulling wensen
De ingekomen wensen worden 
geselecteerd en beoordeeld 
door Rabobank Centraal Twente, 
Goor Collectief, Stichting BIZ Goor, 
HofMarketing en WISH3. Na beoordeling 
worden de winnende wensen vervuld. 
Het netwerk van alle partners wordt 
ingezet om wensen in vervulling 
te laten gaan, zoveel mogelijk met 
gesloten beurzen. 

Vanuit het initiatief van Rabobank 
Centraal Twente en WISH3 wordt 
ieder jaar in december een 

wensboom geplaatst. In samenwerking 
met Goor Collectief, Stichting BIZ Goor 
en HofMarketing worden vervolgens 
wensen vervuld voor en door de 
inwoners van Goor.

Wensboom versierd door cliënten  
van DAC De Roos
Midden in Goor staat ter hoogte 
van Moshi Moshi en NSW10 de hele 
feestmaand december een prachtig 
versierde kerstboom. De cliënten van 
DagActiviteitenCentrum (DAC) De Roos 
uit Goor maken met veel enthousiasme 
kerstversiering voor deze boom, maar 
ook wenskaarten en posters. Deze vind 
je onder andere terug in een aantal  
winkels in Goor en in de bibliotheek. 

Voor wie heb jij een wens?
Stichting Biz Goor

SINDS 2020

Stichting Biz Goor
SINDS 2020

WISH3.nl

Mijn...

Karin Freriksen  |  50 jaar  |  Goor  

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Een echte kerstboom of een kunstboom?

Zodra Sinterklaas de grens over is richting Spanje! 

Ik neem me ieder jaar voor om een echte kerstboom in huis te zetten. Maar toch ga 
ik weer voor het gemak en sleep ik de kunstboom weer van zolder. 

Cadeautjes met Sinterklaas of onder de kerstboom?

De kleine kinderen in onze familie zijn inmiddels allemaal tieners. Het zijn nu 
cadeautjes onder de kerstboom geworden. 

Favoriete Paard?

Haha, ik heb een beetje een jeugdtrauma opgelopen van Ponypark Slagharen waar ik 
van een bokkend paard viel.. maar als ik moet kiezen dan vind ik een Fries prachtig! 

Favoriete PK-voertuig?

Mijn eigen auto! En ook motoren; heb mijn rijbewijs maar doe er helaas niets meer mee. 

Wat mag niet ontbreken op een kerstmarkt?

De bezoekers! Komt allen en vul vooral een mooie wens in voor iemand, en stop het 
in de wensbox midden in het centrum van Goor! 



  PAARDRIJDEN 

  RUITERKAMPEN

     BUITENRITTEN

  PENSIONSTALLING

     KAMPEERBOERDERIJ

Enterweg 2   7475TK, Markelo  I  info@debarlo.nl  I   06-15326891

www.debarlo.nl

Paardrijden voor jong en oud! 
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Posten

Colofon

EHBO
Er is 1 vaste post waar de EHBO 
standaard aanwezig is, deze is 
ter hoogte van de centrale post 
(Spoorstraat) tot 14 uur. Daarna zal de 
EHBO-post verplaatst worden naar de 
Grotestraat ter hoogte van Hoftrends, 
daar blijft deze tot het einde van de 
Goorse Wintermarkt.

Centrale post
De centrale post tijdens de markten, 
die bemand wordt door de organisatie 
van de Goorse Wintermarkt is 
gevestigd in de Spoorstraat ter 
hoogte van de ingang van Discus 
Rosman. Men kan misstanden en/of 
calamiteiten daar ter plekke melden, 
maar men kan ook mensen van de 
organisatie aanschieten die over het 
hele terrein lopen herkenbaar aan de 
rode bodywarmers met het Goorse 
Wintermarkt logo.

Goorse Wintermarkt Krant
Eerste jaargang – december 2022
 
Oplage 21.000 exemplaren
 
Opmaak: Margriet Vleemink, Makekek dtp en Vormgeving te Goor
Druk: Drukkerij Unaniem
Website: www.goorsewintermarkt.nl door RODV
Illustratie kleurplaten: Lies de Vries
 
Fotografie: Stichting Historisch Goor • Barbara Trienen •  
Moniek van Ommen • Marriët de Beer
 
Advertenties: Marriët de Beer
 
Naar een initiatief van de Goorse Wintermarkt Werkgroep:
Paul Reef – Marloes Haveman – René Kamphuis – Ate Brunnekreef 
– Will Bosch – Niek Hietbrink – Silvo Busschers – Mirjam Slag - Wiljan 
van Regteren – Marriët de Beer
 
De uitgever kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de 
gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden welke eventueel 
in deze Goorse Wintermarkt krant voorkomen. Niets in deze uitgave 
mag – in welke vorm dan ook – worden gekopieerd zonder 
toestemming van de werkgroep.

Vrijwilligers

www.goorsewintermarkt.nl

Wij ontvangen de steun van vele vrijwilligers, daar zijn wij als organisatie enorm 
dankbaar voor!
 
Wil je ook iets doen? Aansluiten of helpen? Zoek dan even contact met ons!  
Is het niet voor dit jaar, dan wellicht voor volgend jaar.

Algemene informatie

Nabij de centrale horecatenten 
op het plein bij de fontein zijn toiletten.

Teveel 
glühwein 
gehad?

Grotestraat 64, Goor | Tel. 0547 272887 | wiemerink.nl  

Koelvers - beperkt houdbaar

De Goorse Wintermarkt heeft unieke consumptiemunten 
die worden uitgedeeld aan alle vrijwilligers en artiesten 
die meedoen. Deze kunnen ze bij nagenoeg alle horeca-
gelegenheden in Goor gebruiken.



DANK AAN ONZE PAARDNERS!Stichting Biz Goor
SINDS 2020

Stichting Biz Goor
SINDS 2020

Goor
HARTJE

Ook 
Paardner 
worden? 

Neem contact 
met ons op!


